LEITURA ORANTE
DA PALAVRA DE DEUS
LECTIO DIVINA
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA

SÉTIMO ENCONTRO
Acolhida e apresentação:
Conforme o número de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto: Seja bendito quem chega,
seja bendito quem chega,
trazendo paz, trazendo paz,
trazendo a paz do Senhor!
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dirigente: Que o espírito de Deus abra os
nossos corações e conduza os nossos passos. Queremos fortalecer a nossa fé em Jesus
Cristo e aderir ao mandamento novo: “Como
eu amei vocês, que vocês se amem uns aos
outros”(Jo,13,34).
Todos: “Como eu amei vocês, que vocês se
amem uns aos outros.”
Canto: A nós descei divina luz,
a nós descei divina luz.
Em nossas almas acendei o amor,
o amor de Jesus.
RECORDAÇÃO DA VIDA
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Incentivar a partilha.
Dirigente: O mandamento novo é que amemos
as pessoas seguindo o exemplo de Cristo. Vamos nos comprometer em tratar cada pessoa
com uma palavra de carinho e uma acolhida
especial.
Canto: Por isso vem, entra na roda com a gente. Também você é muito importante. Vem!
Dirigente: Como é bom o nosso encontro de
irmãos. Que o amor de Deus anime a nossa
caminhada do dia a dia!
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Dirigente: Neste encontro vamos rezar a partir
das bodas de Caná, uma festa de casamento
em uma aldeia da Galileia. No tempo de Jesus
como hoje, o casamento, era um acontecimento muito importante: a festa da fraternidade e
do Amor. Na Bíblia, a falta de vinho simbolizava o sofrimento do povo e a quebra da aliança
com Deus.
Canto: Quero cantar ao Senhor
sempre enquanto eu viver
Quero provar seu amor,
seu valor e seu poder!
1º MOMENTO
LEITURA - Evangelho de João 2,1-11
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra
(não é momento de interpretação do texto)

2º MOMENTO
MEDITAÇÃO - Proclamar novamente João 2,1-1
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PRA MIM?
SILÊNCIO...
Incentivar a partilha
Canto: Mas é preciso se parta
e se reparta na mesa do amor (bis)
Dirigente: Vamos dirigir a atenção para a presença de Maria, neste fato que marca o início
da Missão de Jesus e da caminhada dos seus
discípulos: A intervenção de Maria: Filho, eles
não têm mais vinho. Podemos trazer este texto
para o chão da sua vida, da vida da família, da
comunidade: O que esta Palavra fala para nós
hoje? Qual é o vinho Novo que está faltando?
Quem são as Marias de hoje?

Quais as palavras que se repetem no texto?

3º MOMENTO

Incentivar a partilha
Canto: Mas é preciso se parta
e se reparta na mesa do amor (bis)
Dirigente: Houve uma festa em Caná da Galileia. A Palavra Caná significa adquirir. Jesus vai
adquirir para si um povo com o qual realizará a
Nova aliança. Vamos nos aproximar mais do texto, para observar alguns aspectos simbólicos:
- O casamento: símbolo da união de Deus
com a humanidade, realizada de maneira definitiva na pessoa de Jesus. Ele é o verdadeiro
esposo da humanidade e selará a nova aliança,
dando a vida por amor.
- O vinho novo: Jesus. Sem Ele, a humanidade vive uma festa sem vinho;
- Maria: símbolo da comunidade que nasce da
fé em Jesus, dos seus seguidores; símbolo da
nova humanidade, cuja tarefa será obedecer a
Jesus e servir.
- As talhas de pedra que serviam para ritos de
purificação dos judeus: representam a Lei, são
seis. Esse número recorda as festas judaicas
que já não traziam o vinho bom da vida.

ORAÇÃO: O que o texto me leva a dizer a
Deus? Proclamar novamente João 2,1-11
SILÊNCIO...
MOMENTO DE FALAR COM DEUS
Canto: Cantai ao Senhor um cântico novo (3x)
Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor!
Dirigente: Enche o nosso coração a decisão
de permanecer no Amor de Cristo. Ficar na
companhia de Jesus, e contemplar suas atitudes, perceber seus sentimentos, leva-nos a
diálogo amoroso com o Deus de Jesus e nos
sensibiliza com a falta de vida, a falta de alegria
na vida de nossos irmãos e irmãs sofredores.
4º MOMENTO
CONTEMPLAÇÃO – Proclamar João 2,1-11
SILÊNCIO...
Dirigente: “Façam tudo o que ele disser”. Maria
Mãe de Jesus, a perfeita discípula missionária
de Jesus se torna mestra e guia, que motiva,
anima e impulsiona os discípulos, no caminho
do discipulado. Ela continua dizendo para nós
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hoje: Vale a pena seguir a seu filho Jesus, ouvir
a sua palavra e colocá-la em prática, assumindo atitudes concretas de amor solidário, ternura, acolhida...
Incentivar a partilha
Canto: Maria, cheia de graça e consolo!
Venha caminhar com teu povo!
Nossa mãe sempre serás!!
Dirigente: Com os olhos postos em seus filhos
e em suas necessidades, como em Caná da
Galileia, Maria ajuda a manter vivas as atitudes
de atenção, de serviço, de entrega e de gratuidade que devem distinguir os discípulos de seu
Filho. Cria comunhão e educa para um estilo
de vida solidária, em fraternidade, em atenção
e acolhida do outro, especialmente se é pobre
ou necessitado. (DA 272).
Pai Nosso...
Oração: Senhor Jesus, que estejamos dispostos a experimentar o mandamento novo do
Amor, anunciando em nossas casas, nas comunidades e na sociedade, o Teu amor grande
e pleno. Que Maria nos conduza sempre no teu
caminho. Amém.
Canto: Maria de Nazaré, Maria me cativou.
Fez mais forte a minha fé.
E por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar.
E sem perceber, me vejo a rezar.
E meu coração se põe a cantar
Pra Virgem de Nazaré.
Menina que Deus amou e escolheu
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus.
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu
Ave Maria , Mãe de Jesus!
Ave Maria , Mãe de Jesus!
Ave Maria , Mãe de Jesus!

torne vida em nossa vida e que a luz do Espírito
Santo revitalize em nós a esperança do bem viver.
Canto: A nós descei divina luz,
a nós descei divina luz.
Em nossas almas acendei o amor,
o amor de Jesus.
RECORDAÇÃO DA VIDA
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Incentivar a partilha.
Dirigente: O papa Francisco convida todos os
cristãos a experimentar a Igreja como o lugar da
misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados
a viverem segundo a vida boa do Evangelho.
Canto: É missão de todos nós!
Deus chama quero ouvir a sua voz (bis)
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: Uma comunidade missionária e acolhedora é chamada a ser criativa e solidaria para
encontrar o modo de fazer com que a Palavra
se encarne numa situação concreta e dê frutos
de vida nova, para que, antes mesmo que a comunidade a Palavra seja acolhida e manifeste a
sua força.
Canto: Bendita, bendita,
bendita a palavra do Senhor
Bendito, Bendito,
bendito quem a vive com amor!

Acolhida e apresentação:
Conforme o número de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto: Seja bendito quem chega,
seja bendito quem chega,
trazendo paz, trazendo paz,
trazendo a paz do Senhor!
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dirigente: Deus é presença em cada irmã e em
cada irmão e também na sua Palavra. Vamos
abrir o nosso coração para que sua Palavra se
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MEDITAÇÃO - Proclamar João 4,1-30. 39-42
ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PRA MIM?
SILÊNCIO...
Canto: Onde reina o amor, fraterno amor.
Onde reina o Amor Deus ai está.
Dirigente: A Samaritana se admira de que Jesus peça água a ela. Afinal ela era a necessitada. Todos, temos nossas necessidades, nossas buscas, nossas sedes, e é Jesus que pede
água! O que significa isso? Como Ele me pede
de beber?
Incentivar a partilha
3º MOMENTO
ORAÇÃO: O que o texto me leva a dizer a
Deus? Proclamar novamente a LEITURA
SILÊNCIO...
MOMENTO DE FALAR COM DEUS
Canto: Misericordioso é Deus,
sempre, sempre O cantarei! (bis)
Dirigente: A mulher disse a Jesus: “Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais
sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la”. Ao
pedir ao Senhor “desta água” que possamos
saciar a nossa sede e a de tantos irmãos que
necessitam do amor, do acolhimento e da paz
que só Jesus nos traz.

1º MOMENTO
LEITURA - Evangelho de João 4,1-30. 39-42
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra

(não é momento de interpretação do texto)

Quais as palavras que se repetem no texto?

OITAVO ENCONTRO

2º MOMENTO

Incentivar a partilha
Canto: Misericordioso é Deus,
sempre, sempre O cantarei! (bis)
Dirigente: O capítulo 4, 1-30 narra a conversa
entre Jesus e a samaritana. A conversa foi difícil: tanto para Jesus quanto para a samaritana.
Os dois tiveram que superar algumas barreiras.
Jesus se encontrava em um ambiente estranho.
Fora de casa, de sua cidade. A samaritana estava em seu próprio ambiente. Ambiente de sua
casa e do seu trabalho. Mas, por ser mulher, ela
não podia conversar com um homem estranho,
judeu e de outra religião. Mesmo assim, os dois
tentaram superar barreiras. Depois de várias
tentativas a comunicação avançou.

4º MOMENTO
CONTEMPLAÇÃO – Proclamar novamente
Evangelho de João 4,1-30. 39-42
SILÊNCIO...
Dirigente: Na comunidade Joanina não existe
diferença no seguimento de Jesus entre homens e mulheres. O que capacita tanto uns
como outras é o encontro com Jesus e o seguimento à sua pessoa e proposta de vida.
Perguntemo-nos se, em nossa família, nossa
comunidade local, nossa Igreja, se vivem essas relações de confiança e igualdade. E que
passos poderíamos dar para que isso se torne
realidade.
Incentivar a partilha
Canto: Eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor,
pra fazer tua vontade, prá viver no teu amor,
prá viver tua vontade prá viver no teu amor.
Eis-me aqui, Senhor.
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Dirigente: Assim como a mulher samaritana,
também nós precisamos percorrer um caminho para conhecer quem é verdadeiramente o
Messias. No evangelho, percebemos como Jesus vai se revelando à samaritana, aos poucos
despertando nela o desejo cada vez maior de
saber quem Ele é, qual é essa água que Ele
possui. Hoje também nós podemos nos deixar
guiar pela palavra deste evangelho, para que
possamos viver a experiência de descobrir sua
sede e beber da fonte de água que jorra para a
vida eterna.
Pai Nosso... Oração...
Canto: Eu te peço desta água que tu tens,
És água viva meu Senhor
Tenho sede, tenho fome de amor
E acredito nesta fonte de onde vens
Vem de Deus, esta em Deus
Também é Deus,
E Deus contigo faz um só.
Eu porém que vim da terra e volto ao pó,
Quero viver eternamente ao lado teu.
És água viva, és água nova
E todo dia me batizas outra vez
Me fazes renascer, me fazes reviver
Eu quero água desta fonte de onde vens.

NONO ENCONTRO

Dirigente: Viver conforme o rumo que Jesus nos
mostrou conduz à paz que Deus sonhou para
todos nós. Por isso somos chamados aqui, não
para nos amedontrar, mas para permitir experimentar o verdadeiro amor de Deus por nós.

Canto: Seja bendito quem chega,
seja bendito quem chega,
trazendo paz, trazendo paz,
trazendo a paz do Senhor!
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.2440-4523
Dirigente: Jesus veio nos dar a paz verdadeira
e não apenas paz de palavras vazias. Cada um
de nós precisa perceber e se convencer: Paz
na Bíblia não significa interrupção de guerra,
mas felicidade completa, individual e comunitária. É a realização do bom desejo que deus
inspira aos seres humanos.
Canto: Ó luz do Senhor que vem sobre a terra
Inunda meu ser, permanece em nós
RECORDAÇÃO DA VIDA
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Incentivar a partilha.
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Incentivar a partilha

Canto:

3º MOMENTO

A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: No Evangelho de hoje, Jesus nos
mostra um dos aspectos mais importantes do
amor que é o desejo do bem maior para o outro. O mundo nos apresenta uma falsa ideia de
amor que é o amor possessivo: quando amamos uma pessoa, queremos que ela esteja
constantemente ao nosso lado porque assim
somos felizes. Na verdade estamos pensando
na nossa felicidade e não na da pessoa amada.
Canto: Tua palavra é uma candeia
para os meus passos guiar
É um luzeiro em meu caminho
Vem Senhor me iluminar!
1º MOMENTO

ORAÇÃO: O que o texto me leva a dizer a
Deus? Proclamar novamente a LEITURA.
SILÊNCIO...
MOMENTO DE FALAR COM DEUS
Canto: Onde há ofensa que dói,
Que eu leve o perdão
Onde houver a discórdia,
Que eu leve a união e Tua paz
Dirigente: Somente um coração livre é capaz
de acolher, de perdoar e de amar. Jesus ama
o Pai e ama a cada um de nós. Convida-nos
a espalhar essa alegria sem medo e sem preconceitos.
4º MOMENTO

LEITURA - Evangelho de João 14,27-31a
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra
(não é momento de interpretação do texto)
Quais as palavras que se repetem no texto?
Incentivar a partilha

Acolhida e apresentação:
Conforme o número de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.

receber; tê-lo encontrado foi o melhor que
ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido
com nossa palavra e obras é nossa alegria.”
(DAp 29).

Canto: Deus é amor,
arrisquemos viver por amor
Deus é amor ele afasta o medo!
Dirigente: Jesus está se despedindo dos discípulos. Ele oferece a paz e lhes dá ânimo: não
é preciso se afligir, nem ter medo. Anuncia a
alegria, resultado da vitória. O que Jesus quer
que o mundo saiba é que ele ama o Pai e faz o
que ele manda.
2º MOMENTO
MEDITAÇÃO - Proclamar João 14,27-31a
(um pouco mais devagar que a primeira vez)

ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O que esta palavra diz pra mim?
SILÊNCIO...
Canto:
Dirigente: A alegria do discípulo é antídoto
frente a um mundo atemorizado pelo futuro e
agoniado pela violência e pelo ódio. A alegria
do discípulo não é um sentimento de bem-estar
egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que
serena o coração e capacita para anunciar a
boa nova do amor de Deus. Conhecer a Jesus
é o melhor presente que qualquer pessoa pode

CONTEMPLAÇÃO – Proclamar João 14,27-31a
SILÊNCIO
Dirigente: Disse o Papa Francisco na Bolívia:
Vocês são semeadores de mudança. E que a
Igreja não pode e nem deve ser alheia ao anúncio do evangelho. Qual meu novo olhar a partir
da Palavra? O meu novo olhar é de paz, da paz
que vem de Deus, oferecida por Jesus Cristo.
Incentivar a partilha
Canto: Vai trabalhar pelo mundo agora
Eu estarei até o fim contigo
Está na hora o Senhor me chamou
Senhor aqui estou.
Dirigente: Sabemos que Deus perguntará a
cada um de nós: Que fizeste do teu irmão? (cf.
Gen 4, 9-10). A globalização da indiferença,
que hoje pesa sobre a vida de tantas irmãs e
de tantos irmãos, requer de todos nós viver em
uma globalização da solidariedade e da fraternidade que possa devolver-lhes a esperança e
levá-los a retomar, com coragem, o caminho
através dos problemas do nosso tempo e as
novas perspectivas que este traz consigo e que
Deus coloca nas nossas mãos.
Pai Nosso...
Oração: Pai amado confirma em nós o dom da
paz recebida de teu Filho Jesus, de forma que,
revestido desta fortaleza, possamos caminhar,
sem medo, ao teu encontro e realizar teu projeto e paz e justiça.
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Canto:
É bonita de mais, é bonita de mais a mão
de quem conduz a bandeira da paz. (bis)
É a paz verdadeira,
que vem da justiça, irmão.

Canto: Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia (bis)
Bem aventurados aqueles
que ouvem a Palavra de Deus
Bem aventurados aqueles
que praticam a Palavra de Deus!

É a paz da esperança,
que nasce de dentro do coração. (bis)
É a paz da verdade, da pura irmandade do
amor, paz da comunidade, que busca
igualdade, ô, ô. (bis)

1º MOMENTO
LEITURA- Evangelho de João 14,6-14
O que diz o texto?
Repetir uma frase, uma palavra.
(não é momento de interpretação do texto)

DÉCIMO ENCONTRO
Acolhida e apresentação:
Conforme o número de pessoas se propõe um
tipo de apresentação. Criar um ambiente acolhedor e silencioso desde a apresentação.
Canto: Seja bendito quem chega,
seja bendito quem chega,
trazendo paz, trazendo paz,
trazendo a paz do Senhor!
Saudação: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Dirigente: Vem! Esse convite é Jesus que faz
hoje a cada um de nós. Ele quer nos revelar o
Pai, que ama a todos sem distinção. Peçamos a
luz do Espírito Santo para iluminar este caminho.
Canto: A nós descei divina luz,
a nós descei divina luz.
Em nossas almas acendei o amor,
o amor de Jesus.
RECORDAÇÃO DA VIDA
Quais fatos desta semana nos chamaram atenção, seja em nossa família? No bairro? Na cidade? No país?
Incentivar a partilha.
Dirigente: Somos todos porta-vozes da vida e
prática de Jesus. Diante da realidade, deixemos
que as palavras do Papa ecoem na nossa vida:
- Não deixemos que nos roubem a alegria da
evangelização!
- Não deixemos que nos roubem a esperança!
- Não deixemos que nos roubem a comunidade!
- Não deixemos que nos roubem o Evangelho!
- Não deixemos que nos roubem o ideal do
amor fraterno!
- Não deixemos que nos roubem a força missionária!
A PALAVRA DE DEUS NOS ILUMINA
Dirigente: Vamos juntos com Jesus “mergulhar
em águas mais profundas” da sua Palavra. Ele
é o único Caminho e trouxe para dentro da nossa caminhada o projeto de Deus.

Encarte_LO_V2.indd 4

Dirigente: Seguir a Jesus significa estar dispostos a fazer um encontro pessoal e definitivo
com Cristo, nos libertando de todo medo e comodismo e nos colocando a caminho dos seus
ensinamentos e seguindo Seu exemplo.
4º MOMENTO
CONTEMPLAÇÃO – Proclamar João 14,6-14
Qual meu novo olhar do mundo a partir da Palavra que foi meditada?

Quais as palavras que se repetem no texto?

SILÊNCIO

Incentivar a partilha

Dirigente: Como descobrir e entrar nesse caminho vivo apontado por Jesus não só com palavras, mas, sobretudo pela sua vida e obras?
Como em todo o relacionamento humano, também aqui, o primeiro passo parte da busca e do
aproximar-se de Jesus.

Canto: Deus chama a gente prá um momento novo
De caminhar junto com seu povo
É hora de transformar o que não dá mais
Sozinho isolado ninguém é capaz,
por isso vem
Entra na roda com a gente também 		
você é muito importante.Vem!
Dirigente: Jesus é o Caminho, a Verdade e a
Vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem Jesus,
pois ele é verdadeiramente o único caminho que
nos leva ao Pai. Ele vive em perfeita comunhão
com o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai
e quem conhece o Pai, conhece Jesus.
2º MOMENTO
MEDITAÇÃO - Proclamar João 14,6-14
ATUALIZAÇÃO DA PALAVRA:
O QUE ESTA PALAVRA DIZ PRA MIM?
SILÊNCIO...
Dirigente: O que significa caminhar? Caminhar
para onde? Viver é caminhar!. De fato, estamos constantemente a caminho... Para onde
vamos? Os caminhos nos levam para muitos
lugares, mas onde mesmo queremos chegar?
Por que Jesus afirma “Eu sou o Caminho ?”
Que significado tem essa expressão? De que
caminho Jesus fala? De um caminho interior,
do caminho das bem-aventuranças, que leva a
pessoa à plena realização de sua vida em Deus.
Incentivar a partilha
3º MOMENTO
ORAÇÃO: O que o texto me leva a dizer a
Deus? Proclamar novamente a LEITURA.

Incentivar a partilha
Pai Nosso...
Oração: Ó Deus da vida e da resistência pedimos que nos dê a graça de vivermos com
fraterna comunhão e fervor no serviço do seu
povo. Derrame sobre a sua graça e a forma
para nos colocar a caminho da verdade e da
justiça. Por Cristo nosso Senhor na unidade do
Espírito Santo. Amém.
Canto: Senhor, quanto mais caminho,
mais vejo aumentar a estrada.
Tropeço por entre espinhos
num campo onde foi calada:
a voz da libertação.
Mas me ergo, não vou sozinho
teus passos comigo vão.
Na terra será plantada
a paz que nos é doada,
em cada fração do pão.
Não posso ficar parado,
teu corpo me dá coragem.
Teu sangue me traz imagem
de tantos irmãos deixados
à margem da salvação.
Teus passos irei seguindo,
a paz vou distribuindo.
E o mundo evangelizado
será, enfim, transformado
em paz e salvação.

SILÊNCIO....
MOMENTO DE FALAR COM DEUS
Canto: Quero cantar ao Senhor
sempre enquanto eu viver
Hei de provar seu amor
seu valor e seu poder!
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